
 

Barueri, 27 de abril de 2020. 

 

Comunicado Coronavírus n. 3 – Direção Geral da Fatec Barueri 

  

Caros alunos, 

  

Desejamos um ótimo retorno as atividades acadêmicas deste primeiro 

semestre letivo de 2020, que ocorrerão de forma remota, com 

aulas online programadas para início em 04 de maio (mediante a utilização da 

ferramenta Microsoft Teams), como medida que objetiva colaborar com a 

contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

 

Em atendimento as diretrizes expedidas pelo Centro Paula Souza, estamos 

publicando um novo Calendário Escolar 2020/1 para a Fatec Barueri (doc. 

anexo). 

  

Síntese do novo Calendário Escolar: 

- 22 a 30/04 _ período de capacitação de docentes e de discentes de forma 

remota, para o uso da ferramenta Microsoft Teams e orientações sobre a didática-

pedagógica das aulas online; 

- 04/05 _ retorno das aulas de forma remota (aulas online); 

- 18/07 _ término das aulas; 

- 03/08 _ início das aulas do 2º Semestre letivo (para veteranos), sendo que para 

os ingressantes teremos outra data de início das aulas, que ainda não temos 

ciência, pois receberemos do Centro Paula Souza novo calendário do processo 

seletivo – vestibular 2020/2. 

 
 
 
 



 
Uma vez que o retorno às atividades acadêmicas ocorrerá de forma remota, 

estamos: 

 

I - disponibilizando um vídeo de boas-vindas da direção da Fatec Barueri, já 

encaminhado por mensagem do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA 

para todos os alunos, no dia 24 de abril de 2020:  

https://www.youtube.com/watch?v=f5q4YnPpRCg&feature=youtu.be 

II - disponibilizando uma vídeo-aula destinada a capacitação ao uso da ferramenta 

Microsoft Teams (para fins de aulas online), de autoria do Prof. Me. Jadir Custódio 

Mendonça Junior, que agradecemos pela dedicação e compartilhamento do 

conhecimento:  

https://www.youtube.com/watch?v=cmuJmxUj4TU&feature=youtu.be 

III – convidando-os para encontros online com o coordenador do curso para o 

recebimento de orientações adicionais sobre o uso da ferramenta Microsoft 

Teams e a didática-pedagógica destina às atividades acadêmicas (*). 

(*) O encontro online com o coordenador do curso está 

ocorrendo por turma(semestre) e respeitando o período em 

que estudam na Fatec, para que todos estejam participando 

da programação. 

Nestes termos, os senhores estão recebendo um e-mail do 

coordenador do curso pelo SIGA com a indicação do dia e 

da hora do encontro online que ocorrerá com o uso da 

ferramenta Microsoft Teams. Para participar deste encontro 

basta estar com o e-mail institucional ativo e com o Office 

365 instalado.  

Recomendamos o ingresso no ambiente virtual uns 20 

minutos antes do início da reunião, pois serão aguardados 

para a integração. 
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Pedimos que diante de qualquer dificuldade, por favor, contatem o 

coordenador do curso que está matriculado, por meio do e-mail institucional 

abaixo indicado: 

CST em Eventos 
Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri 

f209.eventos@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Gestão da Tecnologia da Informação 
Prof. Me. Oswaldo Soule Junior 

f209.gti@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Gestão de Recursos Humanos 
Prof. Me. Givan Aparecido Fortuoso da Silva 

f209.grh@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Comércio Exterior 
Prof. Sérgio Dias Teixeira Junior 

f209.comex@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Logística 
Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi 

f209.logistica@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Transporte Terrestre 
Profa. Dra. Lilian Marques Silva 

f209.tt@fatec.sp.gov.br 
  

CST em Design de Mídias Digitais 
Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior 

f209.dmd@fatec.sp.gov.br 

 
Informamos ainda que: 

 

- a Secretaria Acadêmica Virtual permanece ativa para atendimento de todos, 

podendo ser acessada pela página oficial da Fatec ou pelo 

link: http://secretaria.fatecbarueri.com.br/; 
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- na página inicial da Fatec estamos mantendo uma interface para os 

Comunicados da Direção, como este, de modo que estão facilmente disponíveis 

neste período de medidas restritivas para contenção do contágio do Novo 

Coronavírus, além de ordenados cronologicamente; 

 

- para que a ferramenta Microsoft Teams seja eficaz para as aulas online é 

importante que os e-mails institucionais sejam ativados. Se necessário suporte, 

por favor, entrar em contato por e-mail: local.ue209@fatec.sp.gov.br. 

 

Certos de que o espírito de colaboração e de união alicerçam nossas 

práticas voltadas aos melhores resultados educacionais, permanecemos à 

disposição! 

  

 

                                                                   Atenciosamente, 

 

                                                   Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro 

                                    Diretora 
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